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ROZWAŻANIE 
 "...My właśnie znamy zamysł Chrystusowy (1Kor 2.16)".  Święty Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian pisze: 
"Postanowiłem bowiem, będąc wśród was nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego  
(1 Kor 2.2)". Dalej Apostoł mówi, że władcy tego świata nie są w stanie przyjąć mądrości i mocy Chrystusowego 
krzyża. Nie potrafią odkryć ukrytej Bożej mądrości. "Ani oko nie wdziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka 
nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują (1 Kor 2.9)". Tylko Duch Święty może 
pomóc nam odkryć prawdę o mądrości krzyża. 
 Słowo Boże odczytane dziś z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostola do Koryntian mówi:  
"Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego (1 Kor 2.10)".   
"Otóż my nie otrzymaliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania dobra, jakim nas Bóg obdarzył  
(1 Kor 2. 12)". 
 Działanie Ducha Świętego pomaga nam lepiej zrozumieć i przyjąć prawdę zawartą w Ewangelii. Chrystus 
ukazuje nam drogę, która prowadzi do życia wiecznego, bo taki właśnie jest Boży zamysł i plan zbawienia człowieka. 
Paradoksalnie jednak uwolnienie nas od grzechu i śmierci dokonuje się właśnie przez śmierć Chrystusa na krzyżu  

 
PISMO DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI W NOWYM KORCZYNIE 

Modlitwa 
Litania do Świętej Kingi  
  
... Święta Kingo, księżno ewangelicznie 
uboga, módl się za nami. 
Święta Kingo, troskliwa Matko 
powierzonego ci ludu,  
módl się za nami. 
 
Święta Kingo, zatroskana o zbawienie 
każdego człowieka, módl się za nami. 
Święta Kingo, opiekunko kapłanów, 
módl się za nami. 
 
Święta Kingo, pełna szacunku dla sług, 
Kościoła, módl się za nami. 
Święta Kingo, roztropna przewodniczko 
do nieba, módl się za nami. 
 
Święta Kingo, hojna fundatorko 
kościołów i klasztorów,  
módl się za nami. 
Święta Kingo, Pani, której nieobca  
była nędza, módl się za nami. 
 
Święta Kingo, wspomagająca nas w 
trudzie nowej ewangelizacji,  
módl się za nami... 
 
Święta Kingo, mądra Matko naszej 
Ojczyzny, módl się za nami ... 

Żywot Świętej Kingi 
"Po udzieleniu chrztu świętego 
podano temuż niemowlęciu 
wspomniany kielich do picia wpierw 
aniżeli jakikolwiek inny pokarm,  
w czym jak widać, nie chodziło  
o zachowanie zwyczaju, lecz  
o figuralne przyjęcie sakramentu.   
 
Jako dziewczynka odłączona  
od piersi, nie dwa dni w tygodniu 
zwyczajem błogosławionego 
Mikołaja, ale także w czasie 
boskiego oficjum, gdy według 
zwyczaju odprawiano Mszę dla osób 
królewskich; otóż w tym czasie 
nigdy nie spała, ani nie prosiła  
o jedzenie, ale raczej oddana 
pobożności zawsze kierowała  
swe oczy ku niebu. 
 
Wielu usiłowało ją od tego zwyczaju 
odwrócić do różnych zabaw, ale ona, 
natchniona Duchem Świętym, 
wszystkie pokusy próżności  
w sposób niewymowny 
przezwyciężała, oczy swe 
nieustannie kierowała  
ku Stworzycielowi wszystkich 
rzeczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Szczególnym zwyczajem 
królewskim było najpierw odprawić 
osobną Mszę. Gdy odprawiano ją  
w zwyczajny sposób wobec 
niemowląt, ta szczęsna Kinga  
z pobożności serca niewymownie 
zalewała się łzami tak, że zdawało 
się, iż cała tonie w deszczu 
niebieskim... " 
 
(Źródło: „Żywot i Cudy św. Kingi  
Księżnej Krakowskiej” str. 225-226. 
tłumaczył Cecylian Niezgoda 
OFMCConv.).  
 
 
Kościół Świętego Stanisława B. M. 
Diecezjalne Sanktuarium Świętej  
Kingi w Nowym Korczynie. 
Rys. Arch. Aleksandra Pabjan  
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i Jego zmartwychwstanie. Prawda ta jest obecna w naszym codziennym życiu, w którym doświadczamy cierpienia  
i niesiemy nasz krzyż. Jednak wierzymy, że dźwigając z Chrystusem codzienny krzyż zmierzamy do celu, którym jest 
nasze zbawienie  życie wieczne. Jezus Chrystus przychodzi do nas i mocą Ducha Świętego działa poprzez słowo Boże, 
sakramenty święte i wspólnotę Kościoła. Dlatego szczególnego znaczenia nabierają dla nas słowa św. Pawła, które dziś 
słyszymy w pierwszym czytaniu: "Któż więc poznał zamysł Pana tak, by Go mógł pouczać? My właśnie znamy zamysł 
Chrystusowy (1 Kor 2.16)". W odczytanym dziś fragmencie ewangelii (Łk 4. 31-37) św. Łukasz pisze, że słowo Jezusa 
ma szczególną moc, która polega na tym, ze Jezus sprawia to, o czym mówi. Także każdy z nas może dziś 
doświadczyć mocy słowa Jezusa i może zostać uwolniony od zła. Słowo Boże jest zawsze żywe i skuteczne. Ten, kto 
mu jest posłuszny może je poznać i otrzymać zapowiedziane przez nie owoce. Takiej postawy uczymy się od Świętej 
Kingi, która tak bardzo starała się wprowadzić słowo Boże w swoje codzienne życie. Święta Kingo, módl się za nami! 
    
ks. Paweł Majewski 

 

SPRAWOZDANIE Z VI PIELGRZYMKI DO 
DIECEZJALNEGO SANKTUARIUM ŚWIĘTEJ KINGI. 

 
 Kolejny raz, 25 lipca 2020 roku, sanktuarium św. Kingi gościło pielgrzymów przybyłych na diecezjalną 
pielgrzymkę do Nowego Korczyna. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, tegoroczne spotkanie musiało 
odbyć się w innej formie niż tradycyjnie. Uroczystość rozpoczęła się przy wyremontowanym budynku Centrum 
Spotkań i Dialogu im. Pary Książęcej św. Kingi i Bolesława. Gości powitał burmistrz Paweł Zagaja, który był 
inicjatorem wykonanych prac, oraz ks. kanonik Paweł Majewski. Ks. Biskup Jan Piotrowski poświęcił budynek i 
skierował słowo do wiernych zebranych podczas tej części uroczystości. Po przejściu do świątyni rozpoczęła się 
uroczysta Eucharystia sprawowana przez Księdza Biskupa, przy asyście licznie przybyłych kapłanów z dekanatu 
nowokorczyńskiego oraz innych stron diecezji kieleckiej i tarnowskiej. Ks. Biskup przypomniał ewangeliczną drogę 
życia św. Kingi, zachęcił do naśladowania naszej Świętej Patronki. Liturgię Słowa podczas Mszy Świętej poprowadzili 
członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, którzy pod czujnym okiem p. Ligii Płonki angażują się we 
wszystkie wydarzenia mające na celu szerzenie kultu św. Kingi. W upiększenie liturgii włączyły się panie ze 
Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą oraz przedstawicielka kół różańcowych działających na terenie parafii. Podczas 
uroczystości można było przystąpić do sakramentu pokuty. Msza św. zakończyła się uroczystym błogosławieństwem 
relikwiami św. Kingi.  
 Bardzo dziękujemy osobom, które przyczyniły się do przygotowania tegorocznych obchodów ku czci Świętej 
Patronki: p. Ligii Płonce wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej, paniom Jolancie Motyl i Ewie 
Boduszek oraz całemu Stowarzyszeniu Korczynian nad Nidą, p. J. Łukasiewiczowi, p. kościelnemu, katechetom  
i wszystkim, którzy zaangażowali się w przebieg uroczystości. 
 
Maria Błach 
 

PIEŚŃ 
Modlitwa Pielgrzyma XIII 
(Źródełko Świętej Kingi) 
 
1. Przy twoim źródełku w lipcu 
pachną kwiaty i w twoim źródełku 
lśni krystaliczna woda. 
To tutaj Święta Kingo lubiłaś 
odpoczywać, wsłuchując się 
w głos Boga, wpatrując się 
w czystość wody. 
To tu Święta Kingo napełniałaś 
swoje serce miłością, która 
nigdy nie przemija. 
 
Ref: Święta Kingo uproś nam 
Boży pokój. Naucz nas krzepić 
serca Chlebem Życia.  

Pomóż nam wciąż odkrywać  
w sobie źródło miłosierdzia,  
dobroci, przebaczenia. 
 
2. Przy twoim źródełku tęskniłaś 
za Panem, trwając na modlitwie 
w ciszy i w skupieniu, 
z najczystszych źródeł czerpałaś 
swą mądrość, pokornie służąc 
dziełu Zbawiciela, 
a On cię zapraszał do wspólnej 
wędrówki, dźwigając krzyż 
i niosąc innym radość. 
 
****************  
 
ks. Paweł Majewski

        
 

Kolejne czuwania: 6 października, 3 listopada 2020 r. 


